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Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

IMCO(2020)0629_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έκτακτη συνεδρίαση
Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, από 13.00 έως 15.00 και από 16.00 έως 17.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q1)
και με την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της IMCO
29 Ιουνίου 2020, από 13.00 έως 15.00
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των τροπολογιών (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 13.10 έως τις 14.10 (ώρα Βρυξελλών).
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία –είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως– θα ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων καταλόγων ψηφοφορίας.
4.	Η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα
IMCO/9/02291
	2020/2017(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
PA – PE648.349v01-00
AM – PE650.362v01-00
Επί της ουσίας:

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)

 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
------
5.	Αντιμετώπιση της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία αγορά
IMCO/9/02081
	2019/2190(INI)	

Εισηγήτρια:

Marion Walsmann (PPE)
PR – PE647.016v01-00
AM – PE652.340v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO


 
	Εξέταση των τροπολογιών
6.	Τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στον βαθμό που επηρεάζεται η ΕΕ στους τομείς της πολιτικής και στρατιωτικής χρήσης και της κρατικής εξουσίας εκτός του πεδίου της ποινικής δικαιοσύνης
IMCO/9/02271
	2020/2013(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Andreas Schwab (PPE)
PA – PE650.637v01-00
AM – PE652.520v01-00
Επί της ουσίας:

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	Εξέταση τροπολογιών και συμβιβαστικών τροπολογιών
7.	Πλαίσιο δεοντολογικών πτυχών της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών
IMCO/9/02262
	2020/2012(INL)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Alexandra Geese (Verts/ALE)
PA – PE648.496v01-00
AM – PE652.393v01-00
Επί της ουσίας:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Εξέταση τροπολογιών και συμβιβαστικών τροπολογιών
8.	Καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη
IMCO/9/02276
	2020/2014(INL)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Svenja Hahn (Renew)
PA – PE648.381v01-00
AM – PE652.384v01-00
Επί της ουσίας:

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
 
	Εξέταση τροπολογιών και συμβιβαστικών τροπολογιών
* * *
29 Ιουνίου 2020, από 16.00 έως 17.00
9.	Ανακοινώσεις της προέδρου
Αποτέλεσμα της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των τροπολογιών
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας που αφορά την τελική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 16.10 έως τις 17.00 (ώρα Βρυξελλών).

Τα αποτελέσματα της τελικής ψηφοφορίας θα κοινοποιηθούν γραπτώς και θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της IMCO.
10.	Διάφορα
11.	Προσεχείς συνεδριάσεις

